รห ัสโปรแกรม : 17547

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

DAY 1 วันแรกของการเดินทางแห่งความสขุ สนามบินส ุวรรณภ ูมิ - สนามบินคันไซ (ประเทศญี่ป่ น)
ุ
20.00 น.

23.59 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินส ุวรรณภมู ิ ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C ประตูทางเข้าเบอร์
1-2 สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้าน
เอกสารต่างๆ
นาคณะออกเดินทางสู่
ประเทศญี่ป่ นุ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

TG 622

BKK-NRT AIRBUS A380 ที่นงั่ 3-4-3

เที่ยวบินขาไป TG 622 เวลา 23.59 น. - 07.30 น.
เที่ยวบินขากลับ TG 677 เวลา 17.25 น. - 21.55 น.

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

DAY 2 สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – ตึกอ ุเมดะสกาย - พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้า
ห้างโดทง พลาซ่า (ตึกซ ูโม่) – ช้อปป้ ิ งย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปป้ ิ งที่ใหญ่ที่ส ุดในโอซาก้า - เมืองกิฟุ
แช่น้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

(-/L/-)

07.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบิ นคันไซ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ ป่ นุ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) สาคัญ!!! ประเทศญี่ ป่ นไม่
ุ อนุญาตให้นา
อาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ หลังจากผ่านการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายภาพด้านนอก) ปราสาทโอซาก้า
แลนด์มาร์กอันดับหนึง่ ของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็ตอ้ งมาเยือน นับเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมือง
โอซาก้าด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชัน้ ห้อมล้อมด้วยกาแพงหิน คูนา้ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่
ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มองแล้วดูตดั กับความเป็ นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ทาให้ความรูส้ ึก
เหมือนเป็ นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปั จจุบนั

OSAKA CASTLE

ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหัวสิงโตปั้ นหน้าตาดุดนั ขนาดใหญ่ตงั้ อยู่ดา้ นหน้า ด้วยความสูง
17 เมตร ความกว้าง 11 เมตรและความลึก 7 เมตร โดยเชื่อกันว่าปากของสิงโตตัวใหญ่นนั้ จะสามารถกลืนกินสิ่งไม่ดี
ต่างๆ ปั ดเป่ าความชัว่ ร้ายให้หายไปและนาพามาโชคลาภเข้ามา ซึ่งกลายเป็ นที่นิยมสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาสักการะ
ขอพระเรื่องการเรียนหรือด้านการงานให้เกิดความสาเร็จตามที่มงุ่ หวัง อีกทัง้ ด้วยงานปั้ นสิงโตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแม้
จะมีใบหน้าท่าทางที่จะดูดไุ ปอยู่บา้ งก็กลายเป็ นจุดถ่ายรูปยอดนิยมสาหรับผูค้ นที่มาเยือนศาลเจ้าแห่งนี้เลยทีเดี ยว ศาล
เจ้านัมบะยาซากะแห่งนีม้ ีสถาปั ตยกรรมที่สลับซับซ้อนตามลักษณะของวัดทางพุทธศาสนา จากความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้า
และหัวสิงโตยักษ์ จึงทาให้มีผคู้ นเข้ามาสักการะขอพระในช่วงเวลาที่สอบ วันสิ้นปี และวันปี ใหม่เป็ นจานวนมากเป็ นพิเศษ

NAMBA YASAKA SHRINE

ตึกอ ูเมะดะสกาย (ถ่ายภาพด้านนอก) หรือรูจ้ ักกันในชื่อ New Umeda City ตัง้ อยู่ภายในย่านใจกลางเมืองโอซาก้า
นัน่ เอง ด้วยความสูงของตัวอาคารถึง 173 เมตร จึงนับได้ว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมอาคารสูงที่งดงามในย่านคิตะของโอ
ซาก้า อีกทั้งยังเป็ นจุดชมวิวอันเลื่องชื่อที่ถา้ ใครอยากชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโอซก้ามุมสูงงามๆนี่ตอ้ งมาให้ได้ ภายใน
อาคารชมวิวอูเมะดะสกายนัน้ มีทั้งหมดสองอาคาร ซึ่งจะมีจดุ ชมวิวที่บนสวนลอยชัน้ ที่ 39 นับเป็ นจุดที่สามารถชมวิว
ทิวทัศน์เมืองโอซาก้าได้แบบเต็มอิ่ม ไม่เพียงแค่นี้เพราะยังจะมี ชั้นใต้ดินที่เป็ นแหล่งรวมร้านอาหาร Takimi-koji ซึ่ ง
ออกแบบจาลองถนนของญี่ปุ่นในสมัยต้นโชวะ ชัน้ อื่นๆเป็ นที่ตงั้ ของสานักงานต่างๆมากมายอีกด้วย

UMEDA SKY BUILDING

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (1)
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้า NIFREL AQUAZOO สุดลา้ แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ตัง้ อยู่ภายในอาคาร Expo
City ที่เป็ นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวฮอตฮิตใหม่ล่าสุดของเมืองโอซาก้า การันตีความฮอทด้วยการคว้าอันดับ 1 จาก
TripAdvisor ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์สตั ว์นา้ อันดับ 1 ในเอเชีย เป็ นสวนสัตว์แนวใหม่ที่ไม่ได้จัดแสดงสัตว์นา้ แบบทัว่ ๆไปแต่เป็ น
การนาเสนอด้วยรูปแบบเทคโนโลยี Interactive สุดลา้ สมัยแบบเห็นแล้วต้องว้าวแน่ๆ ตัวอาคารดูเรียบง่ายหากก็แฝงไป
ด้วยลูกเล่นทันสมัยมีแบ่งเป็ น 2 ชัน้ ที่ทาการจัดแสดงสัตว์นา้ ในรูปแบบใหม่ที่นาเอาแสง สี เสียงมาประกอบอย่างลงตัว
ซึ่งทัง้ หมดนัน้ ถูกแบ่งออกเป็ น 7 โซนที่มีความแตกต่างกันแบบเดินทัง้ วันไม่คาว่าธรรมดา

NIFREL AQUAZOO

โซน Abilities : เป็ นโซนไฮไลท์ของที่นเี่ ลยก็ว่าได้เป็ นโซนที่จดั แสดงในสภาพแวดล้อมต่างๆว่าสัตว์ละชนิดมีความสามารถ
พิเศษอะไรน่าสนใจ แม้กระทัง่ ฉลามยังมาตัง้ กลางห้องให้สามารถเดินไปดูกนั ใกล้ๆได้สบายๆ

โซน Shapes : แสดงให้เห็ นถึงความลึก ลับของรูปทรงสัตว์นา้ นานาชนิดที่บางตัวหาดูได้ยาก มีการจัดแบบเอา
องค์ประกอบของศิลปะมาปรับใช้ทาให้ดไู ม่นา่ เบื่อ มีการใช้แสงขับเน้นสรีระของสัตว์ทาให้ดแู ล้วเป็ นมากกว่าที่เห็นทัว่ ๆไป
โซน Colors : เน้นด้านสีสนั ซึ่งก็มีการจัดแสดงสัตว์นา้ หลากสีสดสวย ทาให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของสีที่สวยงาม
โซน Wonder Moments : สะดุดตากับความอลังของแสงสีของรูปโลกแบบ 360 องศามาแต่ มันฟูลออฟชัน่ มากมาย
พิเศษตรงโซนนีถ้ กู ออกแบบโดยศิลปิ นชื่อดังอย่าง Takahiro Mutsu
โซน Waterside : ใครที่อยากเห็นสัตว์หายากอย่างเจ้าเสือขาวตัวโตต้องมาทางนี้ เเพราะนี่เป็ นโซนที่รวบรวมเอาสัตว์หา
ยากหลากหลายสายพันธ์มาไว้ในที่เดียว
โซน Behavior : นับเป็ นโซนที่เหล่าคุณหนูๆต้องตกหลุมรักเหล่าสัตว์สดุ น่ารักที่ได้เห็นกับแบบใกล้ๆให้ได้ฟินพระเอกเด่น
ที่สดุ ก็นา่ จะเป็ นเหล่าเพนกวินที่จะมาโดดนา้ สัตว์หลายๆตัวปล่อยให้ไปไหนมาไหนแบบอิสระไม่ตอ้ งถูกจากัดด้วยกรง
โซน Biodiversity : ถือเป็ นโซนที่จะได้นงั ่ พักชิลๆแถมยังชมภาพ 3 มิตแิ บบไดนามิกประหนึง่ นัง่ อยู่ในโรงภาพยนตร์ขนาด
ก็ไม่ปาน ซึ่งก็จะฉายเป็ นธีมต่างๆแตกต่างกันตามแต่ละช่วง
เดินทางสู่ ห้างโดทงพลาซ่า (ตึกซ ูโม่) แหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในโอ ด้วยรูปแบบอาคารที่ทันสมัยบวกกับที่ตงั้ ซึ่ง
อยู่ตดิ กับถนนใหญ่ ทาให้มีความโดดเด่นสะดุดตาจนกลายเป็ นจุดนัดพบแห่งใหม่ของย่านนี้ไปแล้ว และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง
มอลล์ที่เน้นร้านค้าปลอดภาษี โดยบริเวณชั้น 1 จะเป็ นร้านนาฬิกา, เครื่องประดับ, แว่นตา, ร้านจาหน่ายสุรา และ
ร้านอาหาร บริเวณชั้น 2 ยังจัดเป็ นโซนพิเศษไว้ ไม่ว่าจะเป็ นร้านเช่ ากิโมโน, เครื่องสาอาง, โสม, ร้านจาหน่ายสินค้า
เกี่ยวกับตัวการ์ตนู และห้องเรียนชงชาต้นตารับฉบับคันไซ ส่วนบริเวณชัน้ 3 จะเป็ นร้านจาหน่ายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ด

DOTON PLAZA

SHINSAIBASHI
จากนัน้ ให้ทกุ ท่าน ช้อปป้ ิ งตามอัธยาศัยย่านชินไซบาชิ ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของเมืองโอซาก้า เรียกได้ว่าเป็ นย่านยอดสุดฮอต
ของเหล่านักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ บอกเลยว่าถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาเที่ยวย่านนีถ้ ือว่ามาไม่ถึง เนือ่ งจากเป็ นย่านศูนย์กลางการช้
อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซ แถมยังมีแลนด์มาร์กของเมืองอย่างเจ้าป้ายกลูลิโกะอยู่ที่ย่านนี้อีกด้วย โดย
จะมีหลายช้อปปิ้ งสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิ เป็ นศูนย์รวมแหล่งบันเทิงต่างๆ
ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้ามากมายให้ได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ

นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองกิฟุ ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สดุ ของญี่ปุ่น มีแหล่งเพาะปลูกทาการเกษตร
มากมาย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็ นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค
ค่า เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้ แช่น้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทาให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตและให้ผิวพรรณสวย(แช่ครัง้ ละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่ โมง)



นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรม HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL PLAZA หรือ เทียบเท่า

DAY 3 เมืองทาคายาม่า - ตลาดเช้าทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซ ูจิ – สะพานแดงนาคะบาชิ (B/-/D)
ชมซาก ุระแม่น้าซาไก - ศาลาว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ
เมืองยามานาชิ – บ ุฟเฟ่ต์ขาปู - แช่น้าแร่ออนเซ็น
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า (TAKAYAMA) เมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณี
ยุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตัง้ อยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดารงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรม
เนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็ นอย่างดี เปรียบได้กบั เมืองที่ได้รบั พรให้เต็มเปี่ ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม
ตลาดเช้าทาคายาม่า ตั้ง อยู่ในเมืองทาคายาม่า จังหวัดกิฟุ เป็ นตลาดที่เก่า แก่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยเอโดะ หรือเมื่อ
ประมาณ 200 ปี ก่อน โดยเป็ นที่สาหรับขายผักผลไม้ รวมถึงอาหารต่างๆ ในปั จจุบันนัน้ มีสินค้าขายหลากหลายทั้ง
อาหารสด และอาหารพร้อมทาน และยังมีพวกของที่ระลึกซึ่งเป็ นของพื้นเมืองจาหน่ายอีกด้วย ในเมืองทาคายาม่านี้มี
ตลาดเช้าด้วยกัน 2 แห่ง ซึ่งตัง้ อยู่คนละบริเวณกัน คือตลาดเช้ามิกาวะและตลาดเช้าจินยะมาเอะ
TAKAYAMA MORNING MARKET

SANMACHI – SUJI

เมืองทาคายาม่าได้ชื่อว่า ลิตเติ้ลเกียวโต บรรยากาศภายในเมืองยังคงอบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบยุคสมัยก่อนๆ
บ้า นโบราณที่ ได้รับการอนุรักษ์มาตั้งแต่สมัยอดีตยังคงมีให้เ ห็ นตามตรอกซอยบริ เ วณวัด ต่างๆ ดินแดนแห่งนี้ก็ได้
ต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็ นจานวนมาก แค่การเดินเล่นเที่ยวชมก็สร้างความสนุกสนานได้ไม่นอ้ ย
เมืองเก่าซันมาชิซ ูจิ ในอดีตย่านซังมาจิ เคยเป็ นศูนย์กลางการค้าขายที่เฟื่ องฟูอย่างมากในสมัยเอโดะ โดยมีถนนที่เชื่อม
ระหว่างสถานที่สาคัญทัง้ ปราสาท, วัด และศาลเจ้า ปั จจุบนั ย่านนีไ้ ด้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของเมืองทาคายา
มะ ได้ชื่อว่าเป็ นถนนสายวัฒนธรรมที่เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคที่มีอาคารบ้านเรือน
ญี่ปุ่นโบราณสมัยเอโดะ เอกลักษณ์อีกอย่างของที่นี่คือ อาคารบ้านเรือนต่างๆ จะมีเฉพาะสีดาและสีนา้ ตาลเท่านัน้ โดย
หากมีการปรับปรุงหรือสร้างอาคารใหม่ก็ตอ้ งทาสีดาหรือสีนา้ ตาลเช่นกันเพื่อรักษาบรรยากาศของย่านนี้ไว้ให้ใกล้เคียง
ในอดีต

NAKABASHI BRIDGE

จากนั้นเยี่ยมชม สะพานนาคะบาชิ ตัง้ อยู่ที่เมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเก่าแห่งนี้ยังคงรักษา
บรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมจนกลายเป็ นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสาหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการสัมผัส
เสน่ห์แบบญี่ปุ่นๆท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็ นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทาให้เป็ นจุดที่

สังเกตได้ง่าย อีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญจุดหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือน
เมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรัง่ อยู่รายล้อมตัวสะพานจนกลายเป็ นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมืองทาคายาม่า
นอกจากนี้ยังจะมีตน้ หลิวขึ้นอยู่รอบๆสะพานซึ่งจะมีกิ่งยาวและห้อยลงดูเป็ นพุ่มสวยงามทาให้ดเู ป็ นสีเขียวชะอุ่มแลดูร่ม
รื่นสบายตา และยังมีสีสนั ที่สวยงามแปลกตาในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วย
เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชมซาก ุระแม่น้าซาไก แม่นา้ ชินซาไกไหลผ่านใจกลางเมืองคากามิกะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกิฟุ บนริมฝั ่งทั้ง
สองของแม่นา้ มีตน้ เชอร์รี่ 1,200 ต้นที่เรียกกันว่า “ไฮยาคุ จูโระ ซากุระ” ในปี ค.ศ. 1931-32 อิชิคาวะ ไฮยาคุจิโระ
นักแสดงคาบุกิชื่อดังที่เกิดที่นี่ได้บริจาคต้นโซเมอิ -โยชิโนะให้แก่เมืองนี้ แต่น่าเสียดายที่ตน้ ไม้ส่วนใหญ่ถกู ทาลายในช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ต่อมาได้มีการปลูกต้นเชอร์รี่ในบริเวณดังกล่าว และสถานที่นี้ได้กลายเป็ นจุดชมซากุระที่ติดอันดับ
1 ใน 100 ของญี่ปุ่น
TAKAYAMA JINYA

นาท่านเดินทางสู่ ศาลาว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้า) เดิมเป็ นอาคารด่านหน้าของรัฐบาล
ปั จจุบนั ถูกใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัตศิ าสตร์อนั เกรียงไกรของทาคายามะ อิสระถ่ายรูปชื่นชมสถาปั ตยกรรมแบบ
เก่า เรียนรูก้ ารบริหารงานรัฐบาลที่เคยทาภายในห้องโถงของที่นี่ และเดินชมนิทรรศการเอกสารราชการต่างๆ อาคาร
แต่เดิมมีอายุนบั ย้อนไปถึงศตวรรษที่ 17 แต่ตวั อาคารปั จจุบันเป็ นงานก่อสร้างใหม่เมื่อปี 1816 สถาปั ตยกรรมแบบ
ฉบับสมัยเอโดะจากอาคารด้านหน้า ซึ่งมีหลังคาปูกระเบื้องไม้และทางเข้าอันโอ่โถงยิ่งใหญ่

SHIRAKAWA-GO

นาท่านเดินทางสู่ ชิราคาวาโกะหมู่บา้ นมรดกโลก อันงดงามทรงเสน่หด์ จุ ดังหมู่บา้ นในเทพนิยาย ณ ที่ราบท่ามกลาง
ขุนเขาสูงโอบล้อมแห่งเมืองชนบทเล็ก ๆ ทางทิศเหนือของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น มีหมู่บา้ นเล็ก ๆ ตัง้ อยู่อย่างเด่น
ทระนง และทรงเสน่หด์ ว้ ยงานสถาปั ตยกรรมอันงดงามเป็ นเอกลักษณ์ ดุจดัง “หมู่บา้ นในนิทาน” หรือ “หมู่บา้ นใน
เทพนิยาย” หมู่บา้ นแห่งนี้มีภมู ิปัญญาการก่อสร้างอันทึ่ง ที่มาพร้อมกับภาพความงามซึ่งจะผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
สร้างความงดงามประทับใจให้กบั ผูม้ าเยือนเป็ นยิ่งนัก หมูบ่ า้ นชิราคาวาโกะ มีชื่อเต็มว่า “กัสโชซึค ุริโอกิมาฉิ ชิราคาวา
โกะ” (ในอดีต) เป็ นหมูบ่ า้ นชาวนาที่สร้างทอดตัวขนานไปกับแม่นา้ โชคาวะ ในที่ราบท่ามกลางขุนเขาแวดล้อม ของจังหวัด
กิฟุ แห่งภูมิภาคชูบ ุ ดินแดนรุ่มรวยวัฒนธรรมใจกลางญี่ปุ่น

เดินทางสู่ เมืองยามานาชิ (YAMANASHI ) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ในภูมิภาคชุบ ุ พื้นทีทางทิศเหนือครอบคลุมภูเขาไฟฟูจิ
ค่า  บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3 ) พิเศษเมนูบ ุฟเฟ่ต์ขาปูยกั ษ์

หลัง รับ ประทานอาหารให้ท่ า นได้ แช่ น้ า แร่อ อนเซ็ น ธรรมชาติ เพื่ อ ผ่อ นคลายความเมื่ อ ยล้า จะท าให้ร ะบบ
หมุนเวียนโลหิตและให้ผิวพรรณสวย(แช่ครัง้ ละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่ โมง)
 นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรม JUST ONE HOTEL หรือ เทียบเท่า

JUST ONE
HOTEL

DAY 4 ภ ูเขาไฟฟูจิชนั้ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บา้ นนินจา – สปาเท้า ณ หมู่บา้ นนินจา – โตเกียว
ช้อปป้ ิ งชินจูก ุ - พัก SHINJUKU PRINCE HOTEL
เช้า

(B/L/-)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4 )

นาท่านเดินทางสู่ ภ ูเขาไฟฟูจิชนั้ ที่ 5 เป็ นทัง้ จุดชมวิวยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยว และจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่
ยอดภูเขาไฟฟูจิสาหรับบรรดานักปี นเขา ตัง้ อยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิถกู แบ่งออกเป็ น 10 สถานี
หรือ10 ระดับตามเส้นทางในการปี นขึ้นไปสู่ยอดเขา เนื่องจากระบบการคมนาคมที่ถกู พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทาให้ใน
ปั จจุบนั รถบัสสามารถวิ่งขึน้ มาได้ถึงบริเวณชัน้ ที่5 ส่งผลให้สถานีนไี้ ม่ได้เป็ นเพียงแค่สถานที่สาหรับนักปี นเขาเพียงอย่าง
เดียวเท่านัน้ แต่ยงั ได้รบั ความนิยมอย่างมากในหมูน่ กั ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการขึน้ มาชมภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดเต็มตา รวมถึง
สามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบทัง้ 5 แห่งที่รายล้อมอยู่ได้อีกด้วย
FUJISAN 5 TH STATION

FUJINO EKI

ศนู ย์จาลองแผ่นดินไหว เป็ นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รบั รูถ้ ึงผลกระทบจากภัยพิบตั แิ ผ่นดินไหวและ
การระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหอ้ งจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้อง
แสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจาลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซน
ความรูต้ า่ งๆและโซนช๊อปปิ้ งสินค้างานฝี มือญี่ปุ่นต่างๆเช่นมีดแบบดัง้ เดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้ นดินเผา เครื่องสาอาง และ
ของฝากอีกมากมาย จากนัน้ าท่านสู่ หมู่บา้ นนินจา"โอชิโนะ ชิโนบิโนะซาโตะ" (รวมบัตรด ูโชว์พร้อมกิจกรรม)
สถานที่ที่สามารถสัมผัสความเป็ น "นินจา" เพลิดเพลินกับอาหาร สวนญี่ปุ่น และสวนดอกไม้ได้ในแห่งเดียว ให้ท่านได้ชม
โชว์นนิ จา โดยการแสดงนินจาที่แท้จริงด้วยการสาธิตโดยใช้นนิ จาของแท้มนั กลายเป็ นนินจาที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถ
ทราบความลับของนินจาและความจริงที่ไม่คาดฝันได้ และท่านสามารถเช่าชุดนินจาถ่ายรูปได้
แบ่งได้เป็ น 2 โซน คือ
Zone A: โซนห้องอาหาร → ร้านอาหารญี่ปุ่น Setsugetsufuka, ร้านขายของที่ระลึก, และร้านนา้ ชา Fujimi Saryo
Zone B: โซนสวน → สวนญี่ปุ่น, ออนเซ็นเท้า, และบ้านนินจา Ninja Karakuri Yashiki
OSHINO SHINOBI NO SATO

เที่ยง  บริการอาหารเกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5 )
นาท่านสู่ มหานครโตเกียว (TOKYO) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นที่มีความทันสมัยมากที่สดุ ในโลกเมืองหนึง่ เป็ น
เมืองที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต แหล่งช้อปปิ้ ง และร้านอาหาร ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ขาดสายจากนัน้ อิสระ ช้อปป้ ิ ง
ย่านชินจูก ุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ เก๋ๆ เท่หๆ
์ ของเหล่า
บรรดาแฟชัน่ นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกทุ ี่เป็ นเหมือนศูนย์กลางของย่านนี้ ซึ่งเป็ นหนึง่ ในสถานีที่คึกคักที่สดุ ในญี่ปุ่น
ทางด้านตะวันตกย่านนีท้ ี่เต็มไปด้วยตึกระฟ้ าหลายอาคาร มีทงั้ โรงแรมชัน้ นา ตึกแฝดที่เป็ นสานักงานรัฐบาลซึ่งด้านบน
ของตึกนีเ้ ปิ ดให้ประชาชมเข้าชมฟรี ส่วนทางด้านตะวันออกนัน้ คือคาบูกิโชะ เป็ นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ,ร้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้ าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปุ่น

SHINJUKU

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศัย
 นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรม SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือ เทียบเท่า

SHINJUKU
PRINCE
HOTEL

DAY 5 ช้อปป้ ิ งกินซ่าแหล่งช้อปป้ ิ งหร ูอันดับหนึ่งของโตเกียว - อากิฮาบาระ– ย่านอ ุเอโนะ – วัดอาซาก ุสะ
ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี
หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุก ดิสนียแ์ ลนด์ -ดิสนียซ์ ี พร้อมรถรับ - ส่ง
เช้า

(B/-/-)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

อิสระช้อปป้ ิ งกินซ่าแหล่งช้อปป้ ิ งหร ูอันดับหนึ่งของโตเกียวย่านธุรกิจที่มีภาพลักษณ์เลิศหรูที่สดุ ในโตเกียว บนถนน
เส้นใหญ่นนั้ มีรา้ นค้าและห้างสรรพสินค้าระดับสูงตัง้ อยู่เรียงราย และมีรา้ นอาหารที่มีรสชาติและบริการดีเลิศ นอกจาก
ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่เริ่มกิจการมากว่า 100 ปี ก็ยังมีรา้ นค้าต่างๆ มากมาย เช่น แบรนด์ หรูจากต่างประเทศอย่าง
Hermes และ Chanel หรือร้านที่นาเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง Apple Store อีกด้านหนึ่งก็เริ่มมีรา้ นของแบรนด์แฟชัน่
ราคาย่อมเยาอย่าง UNIQLO และ H&M ที่มาอาศัยภาพลักษณ์อนั แข็งแกร่งของย่านกินซ่า เปิ ดแฟลกชิปสโตร์ขนาดใหญ่
มากขึน้ เช่นกัน กินซ่าเป็ นแหล่งรวมร้านซูชิระดับมิชลินอย่าง "Sukiyabashi Jiro" ร้านซูชิชื่อดังที่อดีตประธานาธิบดีโอบามา
ไปเยือน หรือร้าน "Ginza Kyubey" และ "Sushi Aoki" เป็ นต้น

GINZA

เมืองแห่งเครื่องใช้ไฟฟ้าอากิฮาบาระ เริ่มจากการเป็ นจุดศูนย์กลางของตลาดมืดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้
กลายเป็ นสถานที่ศนู ย์รวมของเทคโนโลยีญี่ปุ่น หนาแน่นไปด้วยร้านจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ าและสินค้า IT ทุกชนิดสาหรับ
ผูค้ นที่พากันมาจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทัง้ เมื่อไม่นานมานีย้ งั ได้กลายมาเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของบรรดาแฟนพันธุ์
แท้ของเกม การ์ตนู และอนิเมะ หรือที่เรียกกันว่าโอตาคุอีกด้วย อากิฮาบาระเป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สาหรับผูท้ ี่หลงใหลใน
วัฒนธรรมย่อยของญี่ปุ่น เช่น พอปไอดอลหรือคอสเพลย์ดว้ ย
AKIHABARA

อุเอโนะ คือ แหล่งท่องเที่ยวทรงเสน่ห์ที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติอย่างสวนสาธารณะอันเขียวขจีและสวนสัตว์ชม
แพนด้าได้ แถมยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมอย่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์สถานอีกด้วย ที่นี่มีทั้ง
ถนนร้านค้าสุดคึกคักและแหล่งสัมผัสศิลปะการแสดงดัง้ เดิมของญี่ ปุ่น ทาให้ที่นี่กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสุดครึกครื้นที่
ไม่ว่าใครก็สามารถเพลิดเพลินได้ไม่มีเบื่อไปโดยปริยาย
UENO

นาท่านเยี่ยมชมและขอพรจากวัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในโตเกียว วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซาก ุสะ (วัดโคมแดง) เป็ นวัดพุทธที่
นับ ถื อ เจ้า แม่ก วนอิ ม นับเป็ นวั ด ที่ ได้ชื่ อ ว่ า มี ความศั ก ดิ์ สิท ธิ์ และมี ป ระวั ติความเป็ นมาว่ า เมื่ อ ค.ศ. 628 มี 2 พี่ น อ้ ง
ชาวประมง พบองค์เจ้าแม่กวนอิม ขนาดเล็กที่แม่นา้ ซูมิดะ (Sumida) แม่นา้ ในย่านอาซาคุซะ และได้นากลับเข้าหมู่บา้ นในอา
ซากุ และหลังจากนั้นก็ได้สร้า งวัดเซ็ นโซจิขึ้นใน ค.ศ. 645 วัดเซ็ นโซจิถกู ทาลายลงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และ
หลังจากนัน้ ก็มีการสร้างใหม่ขนึ้ มาอีกเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่และความสงบสุข มีผคู้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อ
ความเป็ นสิริมงคลตลอดทัง้ ปี ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ตงั้ ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกด้วยความสูง
4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ดา้ นหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประต ูฟ้าคารณ”
ASAKUSA TEMPLE

NAKAMISE SHOPPING STREET

ถนนช้อปป้ ิ งนากามิเสะหรือนากามิเซะ เป็ นทางเดินทอดยาวจากถนนหลักที่รถวิ่งเข้าสู่พื้นที่ภายในของวัดเซนโซจิ
หรือวัดอาซากุสะ มีความยาวประมาณ 200 เมตร ทัง้ 2 ข้างทางตลอดทางเดินจะมีของขายมากมายโดยจะเฉพาะของที่
ระลึกต่างๆ เช่น ชุดยูกาตะ, ร่มพับ, ขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิด เช่น ขนมมันจุหรือขนมที่มีแป้งคล้ายกับโมจิ แล้วมีไส้
ข้างใน ให้เลือกกันหลากหลายแบบ โดยร้านค้าต่างๆมักจะให้เราชิมก่อนที่จะซื้อได้ และเนื่องจากวัดอาซากุสะเป็ นวัดยอด
นิยมของโตเกียวจึงทาให้ถนนเส้นนีเ้ ป็ นถนนเส้นที่คึกคักเกือบตลอดเวลา

TOKYO SKY TREE

จากนัน้ นาท่านสู่ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายภาพด้านนอก) คือหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี ซึ่งตัง้ อยู่ใจกลางของ Sumida
City Ward ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะมากนักแบบเดินมาก็ยงั ไหว ซึ่งเป็ นหอที่เพิ่งสร้างขึน้ มาใหม่และยังเป็ นเหมือนแลนด์
มาร์คสาคัญอีกแห่งหนึง่ ของเมืองโตเกียวเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเพราะความสูงของตึกที่ทา้ ชนทุกตึกด้วยความสูงมากถึง
634 เมตร โตเกียวสกายทรีถกู แบ่งเป็ นสองขัน้ โดยชัน้ แรกสูง 350 เมตร และชัน้ บนสูง 450 เมตร เป็ นจุดชมวิวเมือง
โตเกียวที่สวยที่สดุ อีกจุดนึงเนือ่ งจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา โดยได้รบั การยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็ น
ตึกที่สงู ที่สดุ ในญี่ปุ่น ที่กินเที่ยวช็อปปิ้ งอยู่ในตึกแห่งนี้ครบครันรวมทัง้ ยังมีอควอเรียมอยู่ในนั้นอีกด้วย

หากท่านใดไม่ตอ้ งการเที่ยวตามโปรแกรม สามารถซื้อตัว๋ ดิสนียแ์ ลนด์ - ดิสนียซ์ ี ได้
*** พร้อมรถรับ-ส่ง (รับ 17.00 น.) ผูใ้ หญ่ ท่านละ 3,500 บาท / เด็กอาย ุไม่เกิน 12 ปี ราคา
2,500 บาท / เด็กไม่ถึง 2 ปี ไม่เสียค่าตัว๋ กร ุณาสัง่ ซื้อพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง 10 วัน
เท่านัน้ *** อาจมีการเปลี่ยน
เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่หแ์ ห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทนุ ในการก่อสร้าง 600
ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ






ท้าทายความมันส์เหมือนอยูใ่ นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN
ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง
นัง่ เรือผจญภัยในป่ ากับ JUNGLE CRUISE
ตะล ุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS

เครื่องเล่นภายในดิสนียแ์ ลนด์จะถูกตกแต่งให้เป็ นธีมตัวละครต่างๆจากค่ายดิสนีย์ ราวกับยกฉากของการ์ตนู มาไว้เลย
ทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่ามาถึงดิสนียแ์ ลนด์ทั้งทีจะต้องห้ามพลาดชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวละครจากดิสนีย ์ ที่ขน
กันมาอย่างคับคัง่ เพื่อมามอบความสุข ความฟิ นให้กับสาวก WALT DISDEY กันอย่างเต็มที่ เข้าไปอยู่ในโลกแห่ง
จินตนาการกับการ์ตนู ที่ท่านชื่นชอบ เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนีเ่ ม้าส์,โดนัลดัก๊ ฯลฯ หรือช้อปปิ้ งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุก
อย่างจุใจ

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
 นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือ เทียบเท่า

KEISEI
MIRAMARE
HOTEL

DAY 6 ฟาร์มสตรอว์เบอรี่ – อิออนมอล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบินส ุวรรณภ ูมิ

(B/-/-)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นาท่านสู่ ฟาร์มสตรอว์เบอรี่ เป็ นสวนเพื่อการท่องเที่ยวที่สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมเก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รีได้ใน
ฤดูหนาวถึงฤดูใบไม้ผลิและบลูเบอร์รีได้ในฤดูรอ้ น
กรณีที่ฟาร์มสตรอว์เบอรีป่ ิ ดจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยังเมืองประวัติศาสตร์ซาวาระแทน
STRAWBERRY FARM

AEON MALL

อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้ งมอลล์ไว้ดว้ ยกัน มีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้า
เครื่องนุง่ ห่ม สินค้าซักกะ (zakka) เครื่องใช้ไฟฟ้ า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะสาหรับ
ผูท้ ี่ตอ้ งการซื้อของชิ้นใหญ่ หรือของที่ระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบริการเคาน์เตอร์คืนภาษีที่พนักงาน
พูดภาษาต่างประเทศได้ และมีบริการกล่องสาหรับแพ็คให้ฟรีดว้ ย เรียกว่ามีบริการอานวยความสะดวกให้กับนักช้อป
จากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ นาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนัน้ ทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ ง เลือกซื้อ
ของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน
17.25 น.
เหินฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 พร้อมบริการอาหารบนเครือ่ ง
21.55 น.
เดินทางกลับ
ถึง สนามบินนานาชาติส ุวรรณภ ูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจาสุดประทับใจ

**หมายเหต ุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่ บั สภาพ
อากาศ,การจราจร, การเมือง, สายการบิน และฤด ูกาล ***

อัตราการค่าบริการ
GROUP SIZE 30 PAX

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
2-3 ท่าน
(ราคาต่อท่าน)
(ราคาต่อท่าน)

อ ุณหภ ูมิเฉลี่ย

02-07 เมษายน 2020

45,990

8,990

สูงส ุด 19℃ / ต่าส ุด 09℃

12-17 เมษายน 2020

52,990

8,990

สูงส ุด 18℃ / ต่าส ุด 11℃

30 เมษายน- 5พฤษภาคม 2020

49,990

8,990

สูงส ุด 20℃ / ต่าส ุด 13℃

**อัตราค่าบริการสาหรับจานวนผูเ้ ดินทาง 20 ท่าน หากมีผเ้ ู ดินทางไม่ครบตามที่กาหนด
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มอัตราค่าบริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
*** จอยแลนด์ไม่ใช่ตวั๋ 30,000 บาท ***
*** ราคาเด็กอาย ุไม่ถึง 2 ปี 7,990 บาท (กรณีเด็กอาย ุเกิน 2 ปี ให้คิดป็ นผูใ้ หญ่
นับวันเกิดจากวันที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ป่ น)
ุ ***
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ (ตัว๋ กรุป๊ ) ตามเส้นทางที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรม ที่พกั ตามที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ และค่ายานพาหนะ ตามที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
4. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
องบิน ไป-กลับ (ตัว๋ กรุป๊ ) ตามเส้นทางที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรม ที่พกั ตามที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ และค่ายานพาหนะ ตามที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น อาหาร - เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ และค่าทาหนังสือเดินทาง เป็ นต้น

2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เก็บเพิ่ม
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ,พนักงานคนขับรถ และมัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่น จานวน 2,000 บาท
**กร ุณายืน่ ค่าทิปให้กบั หัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก)**
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. มัดจาการจอง ท่านละ 20,000 บาท โดยบัตรเครดิต, เงินสด, โอนผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการชาระเงินให้เจ้าหน้าที่
**ที่นงั ่ จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้ **
2. การจ่ายส่วนที่เหลือ กรุณาชาระยอดเงินทัง้ หมดก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง
มิฉะนัน้ จะถือว่าท่าน “ยกเลิก” การเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. ส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของผูท้ ี่ออกเดินทาง (ต้องมีอายุใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันทาการ ทางบริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
**หมายเหต ุ :: สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครือ่ งบินภายในประเทศ (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์)
หรือดาเนินการใดๆที่ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กร ุณาแจ้งที่บริษทั ฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันการออกเดินทางของ
ทัวร์นนั้ ๆ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เงื่อนไขการรับบริการ
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษทั จะยังคง
รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิ่งสาคัญ
- บริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ท่านไม่
สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตาม
โปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษทั ฯจะทาหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้า
ของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตา่ งๆ ที่เกิดขึ้น
เหนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ และเจ้าหน้าที่นนั้ ๆ ที่จะส่งผลทาให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทาง
ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย,ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น,ทั้งค่าเสียเวลา,ค่าเสียโอกาส,ค่าเสียความรูส้ ึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัท
จ่ายไปแล้วเป็ นต้น

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน เมื่อท่าน
ตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้ง
หมดแล้ว
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
- ถ้ากรุป๊ ที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้ หรือสายการบิน
แจ้งยกเลิกบิน ทางบริษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืน
ขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
- อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบัน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยมนา้ มัน หรือมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
- เนือ่ งจากตัว๋ เครื่องบินชุดนีเ้ ป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุป๊ ) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋ เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิ ก
หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษทั ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้วนัน้ ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผูเ้ ดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้
เดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ทัง้ นีจ้ ะขึน้ อยู่กบั สายการบินเท่านัน้ )
- บริษทั ฯทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษทั ขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่ านไม่ใช้บริการใดๆ
ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์
ตัว๋ เครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมา
ขาด และทางบริษทั ฯได้ชาระให้กับบริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอันใดที่ทาให้ท่านไม่ได้
ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์
ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ งๆ ทั้งนี้ทางบริษทั ฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของ
ลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
โปรดอ่านข้อมูลทัง้ หมดก่อน ทาการจอง หากมีขอ้ สงสัยกร ุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เมื่อท่านจองทัวร์และ
ชาระเงินมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่ ทางบริษทั ฯ แจ้งไว้ขา้ งต้น

